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Додаток 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ НА ПЕРІОД КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ 

 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

Згідно ст.9 Закону України «Про освіту», «Положення 

про дистанційне навчання» зазначено, що основними формами здобуття освіти 

є: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева); 

індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на 

робочому місці (на виробництві); дуальна. 

Дистанційне навчання організовується для учнів (вихованців), які: 

з будь-яких причин (стан здоров’я, проживання за межею пішохідної 

доступності до ЗНЗ, надзвичайні ситуації природного або техногенного 

характеру, воєнний конфлікт, проживання (перебування) за кордоном (для 

громадян України), на тимчасово окупованій території України або у населених 

пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють 

або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, тощо) не можуть 

відвідувати навчальні заняття в ЗНЗ; 

Технології дистанційного навчання можуть використовуватись ЗНЗ при 

проведенні занять через мережу Інтернет під час карантину; вивченні 

додаткових (факультативних) предметів; навчанні учнів під час хвороби; 

виконанні науково-дослідницьких робіт у Малій академії наук України; участі у 

дистанційних олімпіадах, конкурсах; отриманні консультацій тощо. 

Рішення щодо навчання за дистанційною формою приймається 

педагогічною радою та оформлюється наказом керівника ЗНЗ. 

Основними видами навчальних занять в ЗНЗ за дистанційною формою 

навчання є: лекція, семінар, урок, консультації та інші. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ 

ФОРМОЮ НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-РЕСУРСІВ. 

Для забезпечення дистанційного навчання учнів вчитель може створювати 

власні веб-ресурси або використовувати інші веб-ресурси, що підлягають 

перевірці у  навчальному закладі. Обов’язково надати учням рекомендації щодо 

їх використання, послідовності виконання завдань, особливостей контролю 

тощо. 

Звертаємо увагу на інструменти спілкування у дистанційному навчанні, а 

саме: 



– Електронна пошта – це стандартний сервіс Інтернету, що забезпечує 

передавання повідомлень, як у формі звичайних текстів, які в інших формах 

(програмах, графіці, звуках, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді. У 

системі освіти електронна пошта використовується для організації спілкування 

викладача й учня, а також учнів між собою. 

– Форум – найпоширеніша форма спілкування викладача й учнів у 

дистанційному навчанні. Кожний форум присвячений будь-якій проблемі або 

темі. Програмне забезпечення форумів дозволяє приєднати різні файли певного 

розміру. Кілька форумів можна об’єднати в один великий. Наприклад, під час 

роботи малої групи учнів над проектом, створюються форуми для кожної 

окремої групи з метою спілкування під час проведення дослідження над 

вирішенням поставленого для даної групи завдання, потім – обговорення 

загальної проблеми проекту усіма учасниками навчального процесу (веб-

конференція). 

– Чат – спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб 

оперативного спілкування людей через Інтернет. Є кілька різновидів чатів: 

текстовий, голосовий, аудіовідеочат. Найбільш поширений текстовий чат. 

Голосовий чат дозволяє спілкуватися за допомогою голосу, що під час 

вивчення іноземної мови у дистанційній формі є важливим моментом.  

– Відеоконференція – це конференція реального часу в on-line режимі. 

Вона проводиться у визначений день і в призначений час. Для якісного 

проведення відеоконференції, як і телеконференції, необхідна її чітка 

підготовка: створення програм (цим займається мережевий викладач), 

своєчасна інформація на сайті і розсилка за списком (виконує педагог-куратор). 

Відеоконференція – один із сучасних способів зв’язку, що дозволяє проводити 

заняття у «віддалених класах», коли учні і викладач знаходяться на відстані. 

Отже, обговорення й прийняття рішень, дискусії, захист проектів відбуваються 

у режимі реального часу. Вчитель і учні можуть бачити один одного, викладач 

має можливість супроводжувати лекцію наочним матеріалом.  

– Блог. Це форма спілкування, яка нагадує форум, де право на публікацію 

належить одній особі чи групі людей. 

  Запропоновані вище інструменти спілкування у дистанційному навчанні 

забезпечують формування освітнього потенціалу учнівської молоді і за 

короткий час формують уміння отримувати, освоювати, перетворювати і 

використовувати в житті величезну кількість інформації. 

  Ресурси, яку доцільно використовувати вчителям:  

Української мови та літератури: 

http://yak-my-hovorymo.wikidot.com/ 

http://ponomariv-kultura-slova.wikidot.com/ 

http://chak-chy-pravylno-my-hovorymo.wikidot.com/ 

http://nepravylno-pravylno.wikidot.com/ 

http://mova.kreschatic.kiev.ua/ 

http://sum.in.ua/ 

http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/ 

http://slovopedia.org.ua/ 

http://yak-my-hovorymo.wikidot.com/
http://ponomariv-kultura-slova.wikidot.com/
http://chak-chy-pravylno-my-hovorymo.wikidot.com/
http://nepravylno-pravylno.wikidot.com/
http://mova.kreschatic.kiev.ua/
http://sum.in.ua/
http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
http://slovopedia.org.ua/


http://www.rozum.org.ua/ 

http://ukrlife.org/main/evshan/frazeo_ua0.html 

https://www.ukrlib.com.ua/dic/ 

http://www.mova.info/wordlist.aspx 

http://www.ukrcenter.com/ 

http://kultura-movy.wikidot.com/ 

http://edu.minfin.gov.ua/LearningProcess/RemoteEducation/Pages/Проблеми-

впровадження-дистанційної-освіти-в-Україні.aspx 

www.distance-learning.com.ua 

http://www.forest.lviv.ua/statti/distance.html 

http://www.osvita.org.ua/distance/ 

https://www.ed-era.com/ 

https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi/ 

https://courses.ed-era.com/courses/course-

v1:Osvitoria_and_EdEra+lifehacks+201/about 

https://courses.ed-era.com/courses/EdEra/u102/U102/about 

https://courses.ed-era.com/courses/EdEra/hi102/Hi102/about 

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra+LAW101+law101/about 

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA_OSCE+HRE101+2019/about 

https://uk.duolingo.com/ 

https://www.classtime.com/uk/ 

https://slovotvir.org.ua/ 

https://www.edcamp.org.ua/ 

https://www.pixton.com/ru/ 

https://ukr-mova.in.ua 

https://vseosvita.ua/ 

http://www.mova.info/pidruchn.aspx 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpjP6nb03Z4k5Wdj8qOj3s_o49a0f9qxX 

http://glazova.org.ua/content/category/manuals 

https://nus.org.ua/ 

https://www.pedrada.com.ua/ 

http://osvita.ua 

https://sukhari.com.ua/ 

http://osvitoria.org/ 

https://naurok.com.ua/journal 

https://wisecow.com.ua/ 

prometheus.org.ua 

  

Суспільних дисциплін: 
 

https://wisecow.com.ua/ 

prometheus.org.ua 

https://nus.org.ua/ 

https://www.pedrada.com.ua/ 

http://osvita.ua 

https://sukhari.com.ua/ 

http://osvitoria.org/ 

http://www.rozum.org.ua/
http://ukrlife.org/main/evshan/frazeo_ua0.html
https://www.ukrlib.com.ua/dic/
http://www.mova.info/wordlist.aspx
http://www.ukrcenter.com/
http://kultura-movy.wikidot.com/
http://edu.minfin.gov.ua/LearningProcess/RemoteEducation/Pages/Проблеми-впровадження-дистанційної-освіти-в-Україні.aspx
http://edu.minfin.gov.ua/LearningProcess/RemoteEducation/Pages/Проблеми-впровадження-дистанційної-освіти-в-Україні.aspx
http://www.distance-learning.com.ua/
http://www.forest.lviv.ua/statti/distance.html
http://www.osvita.org.ua/distance/
https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi/
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:Osvitoria_and_EdEra+lifehacks+201/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:Osvitoria_and_EdEra+lifehacks+201/about
https://courses.ed-era.com/courses/EdEra/u102/U102/about
https://courses.ed-era.com/courses/EdEra/hi102/Hi102/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra+LAW101+law101/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA_OSCE+HRE101+2019/about
https://uk.duolingo.com/
https://www.classtime.com/uk/
https://slovotvir.org.ua/
https://www.edcamp.org.ua/
https://www.pixton.com/ru/
https://ukr-mova.in.ua/
https://vseosvita.ua/
http://www.mova.info/pidruchn.aspx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpjP6nb03Z4k5Wdj8qOj3s_o49a0f9qxX
http://glazova.org.ua/content/category/manuals
https://nus.org.ua/
https://www.pedrada.com.ua/
https://www.pedrada.com.ua/
http://osvita.ua/
https://sukhari.com.ua/
http://osvitoria.org/
https://naurok.com.ua/journal
https://wisecow.com.ua/
https://nus.org.ua/
https://www.pedrada.com.ua/
https://www.pedrada.com.ua/
http://osvita.ua/
https://sukhari.com.ua/
http://osvitoria.org/


https://naurok.com.ua/journal 

https://wisecow.com.ua/ 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/KNU/101/2014_T2/about 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:ZNO+HISTORY101+2017_T1/about 

https://www.ed-era.com/ 

https://vumonline.ua/ 

www.edufuture.biz 

www.rozumniki.net 

www.e-pidruchniki.net 

www.testorium.net 

www.zno.osvita.ua 

www.znoclub.com 

www.izno.com.ua 

www.eduget.com/prozno 

www.omline.vum.org.ua/courses/ 

www.klasnaocinka.com.ua 

www.shodennik.ua 

 
 

Зарубіжна література 

 

http://svitliteraturu.com/dir/nauka_i_osvita/8 

http://literatura1977.ucoz.com/index/sajti_koleg/0-22 

svitliteraturu.com Сайт Андріани Хименець. 

http://svitliteraturu.com/load/dopomoga_uchnju_iz_zar_lit/53 

http://galyna-zhukova.edukit.dn.ua/vse_dlya_vchitelya_svitovoi_literaturi/ 

http://metodportal.net/.Розділ «Зарубіжна література». 

http://svitlit.at.ua/load/videomateriali/4. 

https://irintolevna8.wixsite.com/mysite/zarubizhna-literatura 

https://lyuda-chemeris.jimdofree.com/ 

https://rudenkovi.jimdofree.com/. 

https://www.vnedavniy.in.ua/zarubizhna-literatura/ 

https://cajt-vchitelya9.webnode.com.ua/ 

https://kruchenova.wordpress.com/ 

http://semenenko-n.blogspot.com/p/blog-page_52.html 

http://zarlitslm.blogspot.com/ 

 

Іноземна мова 

 

1. Запрошуємо на iLearn (https://ilearn.org.ua/)  

2. 60-sajtiv-dlya-vyvchennya-anglijskoyi-movy  

 EdEra (школярі) - https://www.ed-era.com/ 

https://naurok.com.ua/journal
https://courses.prometheus.org.ua/courses/KNU/101/2014_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:ZNO+HISTORY101+2017_T1/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:ZNO+HISTORY101+2017_T1/about
https://www.ed-era.com/
https://vumonline.ua/
http://www.edufuture.biz/
http://www.rozumniki.net/
http://www.e-pidruchniki.net/
http://www.testorium.net/
http://www.zno.osvita.ua/
http://www.znoclub.com/
http://www.izno.com.ua/
http://www.eduget.com/prozno
http://www.omline.vum.org.ua/courses/
http://www.klasnaocinka.com.ua/
http://www.shodennik.ua/
http://svitliteraturu.com/dir/nauka_i_osvita/8
http://literatura1977.ucoz.com/index/sajti_koleg/0-22
http://svitliteraturu.com/load/dopomoga_uchnju_iz_zar_lit/53
http://galyna-zhukova.edukit.dn.ua/vse_dlya_vchitelya_svitovoi_literaturi/
http://metodportal.net/.Розділ
http://svitlit.at.ua/load/videomateriali/4
https://irintolevna8.wixsite.com/mysite/zarubizhna-literatura
https://lyuda-chemeris.jimdofree.com/
https://rudenkovi.jimdofree.com/
https://www.vnedavniy.in.ua/zarubizhna-literatura/
https://cajt-vchitelya9.webnode.com.ua/
https://kruchenova.wordpress.com/
http://semenenko-n.blogspot.com/p/blog-page_52.html
http://zarlitslm.blogspot.com/
https://ilearn.org.ua/?fbclid=IwAR3lSUHi5PBDokY7fWdFecC-BfvIywB8GyVxMb93NPgZti3hbC9BvrCD2aM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ed-era.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2sd6V9bHElOUwwUPjwaoTNzXFciAsgErSBaBxJVdcg7ED-u09srkKCJJM&h=AT0UVP27YdCYm_x4ceoxh_fM3wzKIb196y3giCrsQYMFiUJQZfVnzuHEEukrqTdP_ou_elFTrlHWnJLmWA274Ugahzh8Vqf56yHlc5uE0Alh95ySuj1N9epk70d5W1iFUtqsAMQLB_brLG6IELcp-NI


 iLearn (школярі) - https://ilearn.org.ua/ (Гейміфікована платформа для 

підготовки до ЗНО, предмети) 

 Prometheus (школярі останні класи, студенти та дорослі) - 

https://prometheus.org.ua/ (можна також скачати мобільний застосунок та 

працювати оффлай) 

 ВУМ (школярі останніх класів, студенти та дорослі) - https://vumonline.ua/ 

- тут вже не предмети, а прикладні знання, хоча є дещо, що можна 

комбінувати з деякими предметами. 

Якщо Ви та діти непогано володієте англійською - В1+  , тоді тут просто 

невичерпна криниця знань - www.khanacademy.org www.coursera.org (є курси 

різними мовами) www.edx.org www.udacity.com www.canvas.net 

www.udemy.com   

Є інструменти для спільної роботи: 

 Опитування та залучення групи до роботи -https://www.mentimeter.com/ 

https://get.plickers.com/ https://www.quizalize.com/ https://nearpod.com/ 

https://kahoot.com/ (провести контрольні роботи, зрізи знань, тести й 

оцінювання в ігровій формі) 

 https://onlinetestpad.com/ua - конструктор тестів, опитувань, кросвордів, 

ігор та комплексних завдань та сотні готових матеріалів 

 https://learningapps.org/ - готові навчальні вправи та інструменти для 

створення тестів, завдань 

 Організувати клас в працюючу спільноту з елементами гейміфікації - 

https://www.classdojo.com/uk-ua/ 

 https://www.edmodo.com/- освітній сайт, який являє собою усічену 

соціальну мережу за типом Facebook, яка дозволяє спілкуватися вчителям 

та учням, об'єднавшись навколо процесу навчання у школі. 

 https://grockit.com/об'єднує учнів під час навчання, що проходить курсами 

на цьому великому соціальному сайті. 

 ГуглДокументи для спільної роботи 

 

Фізико-математичні предмети 

- Центр дистанційного навчання - Знання ... 

buki.com.ua › blogs › vidkryvsya-novyy-tse. 

 

Наповнення: "Знання Онлайн" дає можливість учням вчитися дистанційно, 

курси охоплюють всю шкільну програму з математики та фізики.  

 

-Відеоуроки для навчання та розвитку школярів - EdPro 

edpro.ua › blog › videouroky-dlja-navchann... 

 Наповнення: відеоуроки з шкільної програми  вивчення фізики для 7-11 класів. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Filearn.org.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR30BQ1-PAXhyM6RV-Ibcs95qAZJlQ-QSCUTNoWE3QWIZ1Scop0dyu1kJTc&h=AT3IchDGCO3slsLsSuWEepL3IZTQB27UYr5z3KaKDI-J3nT82V_BdD-FayBZP6fD9mn85okCCHc4yr_Kc9bIZ4J_kzjwJyYKiRUYBzg7VHctlEPCFC0hnPedQwRKX3TxLfsNZvko0ufflOyVcQ5fNUU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprometheus.org.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Ib14B4TzwU3O0cqR2UEnSvhwkfwitYZwDc7zWoiWwhuZLsXe0DthWd6g&h=AT3DtX88L_VRyAcDWC7m8GU4A1rxW4IB55aBokWRTDTjSEvYxPhk9EkF7sisvLc2YMd46q5zTIf01WxhKQ9FDbRG7B0W1TdILia1A8m_Zh7PHT_q2vKCGcYvrMhQKgLk98aNzWWjl8gsGQ2L6QzwpQc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvumonline.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR0uKinLkoV7-LN_HO1-oAsOFdiL3tWH5_J8bHJltBSEuI7nrVQDN06UL-w&h=AT3q4SyttVQnleP61Kd5jejbGS2C0M7wX2gs1gKxAbwLfUWEKbHK7SrtxcGMl4j0dtOsSDwAykl9ZozJnnlafytFU2fx7YTSTLVDdkjULSlmSHI4BUP8DSstV3T7yOZeonFNc3LpVA-qJtvoYT8Nqrw
http://www.khanacademy.org/?fbclid=IwAR232vnD1vGv-6eHbrKHazaD4dkYojR4IvIfpI0k4UNngPFpF-qanOtmaAI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.coursera.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1h_FOm0tne_58i1OIcUdcSDzBTD1l0FW2rDHeWJkuW69jy30btZbheqCg&h=AT0kUqhaZhkGBebYP15MfABU2B4lC0pvMUDNKfsyzISfCCuEKTKPt-11lMeW3rkTm8l_CvZGnhHH-qel7TgDRJY2UjS8dLmdxycfejBk5adiM0XwxT-_GAXQWmwvZOtUMgZlx3VuWXqT7ELYf_yqnsk
http://www.edx.org/?fbclid=IwAR1Dwt8VkXtR42mS4jX3Hmqh56zG6OwRhdknZo4M7XCXdLofkv6I_xtwvzs
http://www.udacity.com/?fbclid=IwAR1qACavTnQDTNP9NtmdlOW0v7llDnJrH8r2wkXYl1QZEghdLs82kh-XDVI
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.canvas.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR28-koZ81qqO4cRnYeIaUrmfqFizjfUaW325_LZZeh4xH_4oT9K9o8nUBA&h=AT1CCPSWD_8VN6NpIoyWb3KbvXwdViBY31IRNN31RvQjrqL79Z9PsDEVpFP2eF38H9XdZD_tHJTLtzvCCTbU0gQzuoA32IGAIjMoCARa5_PiF_IgzwWPt7NURKTIppj0tZIoS_k5Ss_jiSBMTOTQX1s
http://www.udemy.com/?fbclid=IwAR0jIPgxkhD6kHCKo166VrpZpG5mee0rTExd3AAv4l49gAxNZJE_cYx2V4A
https://www.mentimeter.com/?fbclid=IwAR16VQ_X1kUrXMjJJ8ss66sfcSm-q92C3BDp7iBB0kWj_B0jtuEXeo6YK5k
https://get.plickers.com/?fbclid=IwAR0IGZrtqqMBZrqUJceHhi70qopVy6CPZZwZV4NcbxSWfPBN6s0ehdE9WDg
https://www.quizalize.com/?fbclid=IwAR13zHNp03VKv1bzqjLMHhiq6zm0VfXq4opxYe14SV7C8Wvo0TYn-0XO18k
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnearpod.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0wCD6C663uBgffltuYyWfp178z8kQy4fXr0N3_A0O_r-1gss0a07I08sE&h=AT3vo2vd4t0YaA6zlr2kflou2GM-Y6syVcbUO_j0jG3SAanE4hlzZVhLUPghUOVG2XpZvcN3yj4uJRCSpQBc0kSVBeKV9wsmDnPDpqr4mmUcQbbA9mPXIbbviSzJviS7uPqYR_tpfiwZ7DvQMzndgbk
https://kahoot.com/?fbclid=IwAR1ZpJiDc54Qpn4_IClrI8KXYbqSxwoyA7Ptez5nEEWj2fyFYBpggxB52sk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Fua%3Ffbclid%3DIwAR2rVlvKV4FLcQswWoHjr4mi_ZMszIncYJZ3wrGTETddnyLDYdUBkd0hN2A&h=AT26sL6Hg8YJ9LlwZE6DWApTOFr84RhqTnwmeDlorucO1UnAwm4vELMSR7ZX9RPyCBDkDQcDmI2MuxcJmgcJigCTZJ-LYRCFIhrwRaE2luPe0vpnBQGGGDWq9DNa4KOJ-07ot-a9Z2PmzpKu_87-EaE
https://learningapps.org/?fbclid=IwAR0Dl2GHDLVqXlb5bwI7XM8DQ27Jl8NsRcaFhjv4K5u9SfF8iXsPoEqhG3M
https://www.classdojo.com/uk-ua/?fbclid=IwAR1wuNh4lcNNJpIHa3NyorcMr4OUgZwxrwR3heCCrXFy9zYB0GMQ7Cd8vMs
https://www.edmodo.com/-?fbclid=IwAR1jC2Ko9JZGD5hjb9ToFHwy-h1e5kzKQsCjVSf6h_4nhp5CC93vNJdSe8Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgrockit.com%2F%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%94%3Ffbclid%3DIwAR15DRELYcoFmfIP_KVQ5iX3dJ7-dC0qG4znGx5sYh5fTkpD6PtMcUxQflg&h=AT0PXCpavIJBZfbZUDR84MdadlPazkRum2uMHJeyBrDio00OVt9HpvqwzfCBd6i49cVukv9hlj3hoSM69FQ8vBMMziGmfp56rsg0Duby5lJNc3N_gRXK8EtaSAyUzYiqZGs2uS3jfcKC0KV0KRxJMEw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjJm-n6u5ToAhWyw6YKHTupBlYQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fbuki.com.ua%2Ftutors-online%2Ffizyka%2Fspetsializovani-kursy%2F&usg=AOvVaw1_IWwrJF9TzdQ9rnegRLwM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjJm-n6u5ToAhWyw6YKHTupBlYQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fbuki.com.ua%2Ftutors-online%2Ffizyka%2Fspetsializovani-kursy%2F&usg=AOvVaw1_IWwrJF9TzdQ9rnegRLwM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjJm-n6u5ToAhWyw6YKHTupBlYQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fbuki.com.ua%2Ftutors-online%2Ffizyka%2Fspetsializovani-kursy%2F&usg=AOvVaw1_IWwrJF9TzdQ9rnegRLwM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjJm-n6u5ToAhWyw6YKHTupBlYQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fbuki.com.ua%2Ftutors-online%2Ffizyka%2Fspetsializovani-kursy%2F&usg=AOvVaw1_IWwrJF9TzdQ9rnegRLwM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjkoa72vJToAhWFepoKHUnyAdYQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fedpro.ua%2Fblog%2Fvideouroky-dlja-navchannja-ta-rozvytku-shkoljariv&usg=AOvVaw2u6zCz_1l9tm7538zWZDd0
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjkoa72vJToAhWFepoKHUnyAdYQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fedpro.ua%2Fblog%2Fvideouroky-dlja-navchannja-ta-rozvytku-shkoljariv&usg=AOvVaw2u6zCz_1l9tm7538zWZDd0
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjkoa72vJToAhWFepoKHUnyAdYQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fedpro.ua%2Fblog%2Fvideouroky-dlja-navchannja-ta-rozvytku-shkoljariv&usg=AOvVaw2u6zCz_1l9tm7538zWZDd0
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjkoa72vJToAhWFepoKHUnyAdYQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fedpro.ua%2Fblog%2Fvideouroky-dlja-navchannja-ta-rozvytku-shkoljariv&usg=AOvVaw2u6zCz_1l9tm7538zWZDd0


- Prometheus – Найкращі онлайн-курси України  для  вивчення  

математики та  фізики 

prometheus.org.ua 

 

-Інтернет на користь: онлайн-ресурси для вивчення фізики та математики 

naurok.com.ua › ... ›   

 Наповнення: онлайн-ресурси для вивчення шкільного курсу фізики та 

математики, що в цілому охоплюють понад 150 тем (!). 

-Система дистанційного навчання | математика.укр 

математика.укр 

-Відеоуроки з фізики 

Pedpresa.ua 

-Відеоуроки з математики 

Vshole.com 

 

 

Природничі дисципліни 

Посилання на відео-уроки: 

Хімія  

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8

F_8_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81._%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%

BD%D1%96_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8 

https://videouroki.net/blog/himiya/2-free_video/ 

http://pavlograd-sc-16.ucoz.net/board/videouroki_khimija/19 

https://paramitacenter.ru/index.php?q=content/video-uroki-po-himii  

 

Географія  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrhYsg7hJKCKKsuKdpQ518zn 

https://naurok.com.ua/biblioteka/geografiya/klas-6 

http://romanova.in.ua/dystantsiine-navchannia/ 

http://chemerusjlga.blogspot.com/p/blog-page_10.html 

https://sites.google.com/view/kotsyubinskaya/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B

A%D0%B8-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81 

https://teachua.com/geography 

https://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/geography/  

 

Біологія  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLo55sx3uqU0wgn7vXM9ENG9QJpSBgJq

wk, 

https://gymnasiumlib.wordpress.com/%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0

%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0/%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B

5%D0%BB%D1%8F%D0%BC/%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE

%D0%B3%D1%96%D1%8F/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE-

%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-

%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97/ 

https://naurok.com.ua/post/internet-na-korist-onlayn-resursi-dlya-vivchennya-fiziki
https://naurok.com.ua/post/internet-na-korist-onlayn-resursi-dlya-vivchennya-fiziki
https://naurok.com.ua/post/internet-na-korist-onlayn-resursi-dlya-vivchennya-fiziki
https://naurok.com.ua/post/internet-na-korist-onlayn-resursi-dlya-vivchennya-fiziki
https://naurok.com.ua/post/internet-na-korist-onlayn-resursi-dlya-vivchennya-fiziki
https://naurok.com.ua/post/internet-na-korist-onlayn-resursi-dlya-vivchennya-fiziki
https://naurok.com.ua/post/internet-na-korist-onlayn-resursi-dlya-vivchennya-fiziki
https://naurok.com.ua/post/internet-na-korist-onlayn-resursi-dlya-vivchennya-fiziki
https://naurok.com.ua/post/internet-na-korist-onlayn-resursi-dlya-vivchennya-fiziki
https://naurok.com.ua/post/internet-na-korist-onlayn-resursi-dlya-vivchennya-fiziki
https://naurok.com.ua/post/internet-na-korist-onlayn-resursi-dlya-vivchennya-fiziki
https://naurok.com.ua/post/internet-na-korist-onlayn-resursi-dlya-vivchennya-fiziki
https://videouroki.net/blog/himiya/2-free_video/
http://pavlograd-sc-16.ucoz.net/board/videouroki_khimija/19
https://paramitacenter.ru/index.php?q=content/video-uroki-po-himii
https://sites.google.com/view/kotsyubinskaya/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://sites.google.com/view/kotsyubinskaya/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/geography/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLo55sx3uqU0wgn7vXM9ENG9QJpSBgJqwk
https://www.youtube.com/playlist?list=PLo55sx3uqU0wgn7vXM9ENG9QJpSBgJqwk
https://gymnasiumlib.wordpress.com/%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0/%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC/%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97/
https://gymnasiumlib.wordpress.com/%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0/%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC/%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97/
https://gymnasiumlib.wordpress.com/%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0/%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC/%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97/
https://gymnasiumlib.wordpress.com/%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0/%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC/%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97/
https://gymnasiumlib.wordpress.com/%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0/%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC/%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97/
https://gymnasiumlib.wordpress.com/%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0/%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC/%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97/


https://paramitacenter.ru/content/video-uroki 

https://videouroki.net/blog/biologia/2-free_video/ 

 

 

Інформатика 

 

https://dystosvita.gnomio.com/  - інформатика ДистОсвіта 

https://prometheus.org.ua/courses-for-teachers/ 

 https://prometheus.org.ua/zno/ 

http://www.ed-era.com 

http://disted.edu.vn.ua/ 

http://itknyga.com.ua/index/bezkoshtovno/0-19 

https://moodle.org/?lang=uk  при роботі з обдарованими учнями 

https://www.netacad.com/ru 
http://www.netcontrol2.ru/nc2 - контроль знань 

https://www.testorium.net/ - тестування 

http://www.znanius.com/5520.html тестування 

https://drive.google.com/file/d/1n8iyClN8VFDqEAxt1unLbhmLeW78mhCJ/view?us

p=sharing тестування 

 

 

Трудове навчання 

Сайт учителя технологій 

http://www.trudove.org.ua/ (є практичні матеріали для викладання креслення) 

 

http://jur.kruzzz.com 

Архів журналів різного спрямування та на різний смак . Є велика кількість 

старих, раритетних, журналів, які важко знайти та завантажити деінде. А тут 

все сортоване, так би мовити, розкладене по поличках. Формат журналів в 

форматах PDF, djvu. 

 

http://www.hobby.ucoz.es 

Схеми, ілюстрації, опис роботи - все це Ви можете знайти на сайті "Домашняя 

мастерская" 

 

Цікавий, яскравий та пізнавальний сайт "Все о рукоделии".Він присвячений 

різноманітним видам рукоділля. Послідовність виконання робіт в різних 

техніках з описом дозволить самому навчитися виконувати цікаві роботи. На 

сайті ВИ знайдете інформацію про ізонитку, макраме, в'язання, айріс фолдинг, 

плетіння. Сайт відносно новий. Додаються нові матеріали. Перейти до 

сайту"Все о рукоделии"http://technologys.info 

 

Сайт учителів трудового навчання м. Рівного. На сайті ВИ знайдете: 

-Методична скарбниця 

- Офіційна інформація 

- Фотоальбоми 

- Гостьова книга 

https://paramitacenter.ru/content/video-uroki
https://videouroki.net/blog/biologia/2-free_video/
https://dystosvita.gnomio.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprometheus.org.ua%2Fcourses-for-teachers%2F%3Ffbclid%3DIwAR3O06J1PLQm-3aXwvSJw0DduI0weYSCXYd1LeT1NpYZMxGdLHoW1vIzid4&h=AT0B19Tfnb1o12f4jSspFO-SWgOTHBSLCQHb5-_mPKvl41IzKdpte72iCTml62i6he9DGOEML05HzapVZeqnp_b2PG3CVHINBUZBeajYgcSoMCzuqWmnCT4SzNurRN7iNOAedR9OpXHa-TFQgN0dPTUPJJjpNV5SUUd_g4KeTB0FifpEwm1tzAPjyFG1QGuZjYOXM2ozFQnJCIlvegKlW_FFg90er1LGuHKYCP66msc9XAmgpcsB-hFttwDi-1F-2QSxCwaoOmqeWqoLmbAhQvNePQXllzkTA4eFIFdQo5Yky1Cop3H56lY9oLZydL8DuNmCmESrqCL6O7v1uXHeFF5sKchAKlNahPNDKnI9avRhP9aXVn5R7qunVpmYADJRENub1GNB7Atb7K3DxnO1uw84_F1Hu8rZPO_XppXwwY8r3THNoFySdT1nhZqGKefI2kxLe2yq1SKQ6XiPTPBs_JEewofhfRvgVXoSA3YfvA3VGn81aN4T62C12if3TeH75k6GqYyV3uyPa4WdiTgSlKzv8dMIEPjqHnxoCYPfkvSPV-B-kSKucl2qKsZrDphSUEeD0G1lPtn7P8_MuHV4BLjA9xyf4b-2J9ldkwNzUajkDjdlve0EGuM8no9dPM4_5TAZ9uXSO7AwSSn5Aa8jp-U_sUBWw02_aXjsCZpBCP3LF6hb
https://prometheus.org.ua/zno/?fbclid=IwAR1HZdgsfA3mLGYIUUofx-lFq-Idctm51hqL5iVvg0rB09Ch3B608p-x-R0
http://www.ed-era.com/
http://disted.edu.vn.ua/
http://itknyga.com.ua/index/bezkoshtovno/0-19
https://moodle.org/?lang=uk
http://www.netcontrol2.ru/nc2
https://www.testorium.net/
http://www.znanius.com/5520.html
https://drive.google.com/file/d/1n8iyClN8VFDqEAxt1unLbhmLeW78mhCJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n8iyClN8VFDqEAxt1unLbhmLeW78mhCJ/view?usp=sharing
http://falko.ucoz.ua/load/uchitelju_trudovogo_navchannja/rozrobki_urokiv/13-1
http://trudkol.ucoz.ua/
http://www.trudove.org.ua/
http://jur.kruzzz.com/
http://www.hobby.ucoz.es/
http://technologys.info/


- Зворотній зв'язок 

- Каталог сайтів 

 

http://energy-efficient-technology.blogspot.com/ 

В 5 класі програмою передбачено виготовлення виробів з фанери шляхом 

випилювання лобзиком. Сайт "Домашние ремёсла" може допомогти у виборі 

об'єкту трудової діяльності учнів для 5 класу. На сайті є фотографії робіт різної 

складності, креслення та схеми різноманітних виробів. 

 

http://ua.textreferat.com/ 

Велика база українських рефератів. Втому числі є велика кількість технічного, 

сільськогосподарського, радіотехнічного, технологічного та педагогічного 

напрямків. Усі реферати можна читати on-line або завантажити в форматі html 

(для перегляду необхідний Internet браузер Opera, Mozilla Firefox, Internet 

Explorer, Google Chrome або інші). Реферати як правило не мають 

ілюстративного матеріалу, тому займають дуже мало місця та швидко 

завантажуються. Основною цінністю рефератів вважаю саме текстову 

інформацію. 

 

http://interesting.in.ua 

Цікава сторінка-блог від Вови. Основна тематика - це різноманітні цікаві речі: 

"Як виготовляють олівці?", "Як виготовляють штучні алмази?" та багато іншої 

цікавої інформації на УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. 

 

http://lubimoe-delo.ru/ 

Цікавий та трохи жартівливий сайт з цілком серйозним наповненням. 

Сайт пропонує наступні розділи: Главная,Схемы, Лаборатория, Статьи, 

Обучалка, Ссылки, Справочник, КотАрт, О проекте, Форум. 

 

http://shema.org.ua/ 

сайт матеріали для трудового навчання (технологии). Методичні розробки в 

розділі "Методический кабинет".Знайомимося як в сусідів. 

 

http://ped.sumy.ua/ 

Знахідка!!!!Сайт з великою колекцією виробів з фанери та креслень для 

випилювання лобзиком. 

Полички, вази, рамки, шкатулки та багато інших РОЗДІЛІВ для випилювання 

лобзиком. Сайт недавно поновився. 

 

http://storinka-m.kiev.ua 

Мистецька сторінка - це знахідка. Тут можна ознайомитися з виробами 

декоративного мистецтва сучасності та минулого. Кераміка, дерево, вишивка, 

витинанки, плетіння, писанки тощо. 

 

http://www.mon.gov.ua 

Міністерство освіти та науки 

 

http://energy-efficient-technology.blogspot.com/
http://ua.textreferat.com/
http://interesting.in.ua/
http://lubimoe-delo.ru/
http://shema.org.ua/
http://ped.sumy.ua/
http://storinka-m.kiev.ua/
http://www.mon.gov.ua/


http://ped-inform.org.ua/ 

Корисний сайт для усіх учителів тим, що тут зібрані закони та нормативні 

документи освітнього напрямку. Є непогана підбірка інструкцій з безпеки 

життєдіяльності в навчальних майстернях. 

 

http://rushnychok.org.ua 

Тематичний сайт з матеріалами про український рушник. На сайті є узори та 

схеми для вишивання. 

 

http://vyshyvanka.ucoz.ru/ 

Учителям обслуговуючої праці. Сайт з матеріалами для вишивання. На сайті 

ВИ знайдете схеми, літературу та журнали, форум, цікаві статті. 

 

http://terpug.at.ua/ 

Сайт ПОПУЛЯРНА ТЕХНОЛОГІЯ ознайомить ВАС з цікавими 

відеоматеріалами, літературою. 

 

http://www.lobzik.pri.ee 

Чудовий та відомий естонський сайт з матеріалами для творчості. 

Сайт містить велику кількість матеріалів для випилювання лобзиком, 

виготовлення виробів з металу та деревини. 

 

http://trudovik.ucoz.ua 

Сайт учителя трудового навчання. 

Переважають матеріали з сільського господарства. Є також цікава література та 

матеріали. На сайті є розробки уроків, фотоальбоми та багато іншої цікавої 

інформації. Рекомендуємо! 

 

VSE-SAM.RU -  http://vse-sam.ru/ 

Корисний сайт - Вчителю трудового навчання 

 

http://osvita.ua/school/lessons_summary/work/  - конспекти та розробки трудового 

навчання 

 

http://metodportal.net/taxonomy/term/48 - методичний портал розробки уроків 

Віртуальна майстерня (інтернет спільнота вчителів трудового навчання) 

Віртуальна майстерня (інтернет спільнота вчителів трудового навчання) 

 

Корисні сайти для вчителів трудового навчання (обслуговуючі види праці) 

С.І.Назаров. Добір об’єктів праці 

 

 http://www.trudove.org.ua/  

  http://mmk.edu.vn.ua/index.php  

 
 http://falko.ucoz.ua 

http://ped-inform.org.ua/
http://rushnychok.org.ua/
http://vyshyvanka.ucoz.ru/
http://terpug.at.ua/
http://www.lobzik.pri.ee/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://vse-sam.ru/
http://u.to/ZtdW
http://osvita.ua/school/lessons_summary/work/
http://metodportal.net/taxonomy/term/48
http://virtual.at.ua/
http://virtual.at.ua/
http://media.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/korysni_sajty_dlia_vchyteliv_trud_navch.doc
http://media.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/dobir_obektiv_pratsi.ppt
http://www.trudove.org.ua/
http://mmk.edu.vn.ua/index.php
http://falko.ucoz.ua/
http://www.trudove.org.ua/


 
http://tehnologi.at.ua/  

 
http://stranamasterov.ru/technics  

 http://ukr-igrashka.narod.ru/index.html  

 
http://terpug.at.ua/  

 

http://lubimoe-delo.ru/index.php/archives/267  

 

http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/ 

 

http://rushnychok.org.ua/  

 

 

 

 

Образотворче мистецтво 

 

Інтернет-сайти 

 Слово вчителя 

 Розробка уроку з образотворчого мистецтва у 3 класі 

 Уроки рисования 

 Известные художники 

 ГАЛЕРЕЯ ЖИВОПИСИ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА 

 Музейные головоломки 

 Художественная галерея. Классики и современники 

 Каталог иллюстраторов 

 Olga`s Gallery 

 Арт-Витрина 

 Русский пейзаж 

 Гугл галлерея 

 Картинная галерея Александра Петрова 

 Натюрморт 

Авторські сайти/блоги вчителів 

 http://nechay.at.ua/ 

 Блог вчителя образотворчого мистецтва Закоморної Світлани Федорівни 

 Ольга Осіпова 

 САЙТ ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА РЕДЬКИ ОКСАНИ 

ОЛЕКСІЇВНИ 

 Поліщук Наталія Миколаївна 

 Блог вчителя образотворчого мистецтва та мистецтвознавства ОЛЬГИ 

ВЛАДИЧКО 

 Блог вчителя образотворчого мистецтва Онофришин Марії Миронівни 

 Блог учителя образотворчого мистецтва РЕЗНІЧЕНКО Вікторії Сергіївни 

 Блог учителя образотворчого мистецтва Відової Н.В. 

http://tehnologi.at.ua/
http://stranamasterov.ru/technics
http://ukr-igrashka.narod.ru/index.html
http://terpug.at.ua/
http://lubimoe-delo.ru/index.php/archives/267
http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/
http://rushnychok.org.ua/
http://konserg.ucoz.ua/index/0-10
http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1204&Itemid=-5
http://draw.demiart.ru/
http://www.museum-online.ru/Cubism/Georges_Braque
http://www.artvek.ru/
http://www.artvek.ru/
http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://allpainters.ru/
http://www.illustrators.ru/
http://www.abcgallery.com/
http://artwin.ru/
http://ruslandscape.ru/
http://www.googleartproject.com/ru/
http://petrov-gallery.ru/
http://stilleben-art.ru/
http://nechay.at.ua/
http://zakomorna.blogspot.ru/
http://artblogzosh5.blogspot.ru/
http://redka-oksana.webnode.com.ua/
http://redka-oksana.webnode.com.ua/
http://www.pnm.pp.ua/
http://vladychkoteach.blogspot.ru/
http://vladychkoteach.blogspot.ru/
http://mascha-1310.wixsite.com/1234-1/events
http://reznichenko31.blogspot.ru/p/2.html
http://art-on-school.blogspot.ru/


 Блог вчителя образотворчого мистецтва Георгієвої Тетяни Вікторівни 

Відеоролики 

Мультики 

 Навчальні мультфільми Образотворче мистецтво (1) 

 Навчальні мультфільми Образотворче мистецтво (2) 

 Навчальні мультфільми Образотворче мистецтво (3) 

 Навчальні мультфільми Образотворче мистецтво (4) 

 Развивающие мультфильм... : художник Кацусика Хокусай 

 Развивающие мультфильм... : художник Анри де Тулуз-Лотрек 

 Развивающие мультфильмы Совы - художник Джеймс Уистлер 

 Развивающие мультфильмы Совы - художник Илья Репин 

 Развивающие мультфильмы Совы - Карл Брюллов 

 Развивающие мультфильмы Совы - художник Нико Пиросмани 

 Развивающие мультфильмы Совы - художник Рембрандт Ван Рейн 

 Развивающие мультфильм... : художник Вечеллио Тициан 

 Развивающие мультфильмы Совы - художник Исаак Левитан 

 Развивающие мультфильмы Совы - Художник Иван Шишкин 

 Развивающие мультфильмы Совы - Тарас Шевченко 

 Художник Клод Лоррен - Всемирная картинная галерея 

 Художник Владимир Маковский 

 Развивающие мультфильмы Совы - Художник Иван Крамской 

 Развивающие мультфильмы Совы - художник Клод Моне 

 Развивающие мультфильмы Совы - художник Василий Суриков 

 Развивающие мультфильмы Совы - художник Николай Рерих 

 Развивающие мультфильмы Совы - Художник Виктор Васнецов 

 Походження мистецтва. Як виникло образотворче мистецтво (I частина) 

 Походження мистецтва. Як виникло образотворче мистецтво (II частина) 

Інше 

 Уход За Кистями. Игорь Жданов. 

 Ожившие полотна Ивана Айвазовского 

 Стародавня фортеця. 2 клас, образотворче мистецтво 

 Мистецька палітра. Сучасне українське мистецтво 

 Тарас Шевченко Образотворче мистецтво 

 Матеріали та інструменти художника живописця 

Графіка 

 Графіка як вид образотворчого мистецтва 

 Матеріали та інструменти художника графіка 

Канали 

 Олівець Малювець 

 Образотворче мистецтво 8 клас 

 Нова Школа 

 КАК НАУЧИТЬСЯ РИСОВАТЬ 

 

http://georgievavv.blogspot.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=yas9oEqoiQM
https://www.youtube.com/watch?v=GzRuyGzXmU8
https://www.youtube.com/watch?v=KQMKjPVrYbY
https://www.youtube.com/watch?v=zIMtasxNY7k
https://www.youtube.com/watch?v=LRBFKNgI9wk
https://www.youtube.com/watch?v=aeohbwz40Vs
https://www.youtube.com/watch?v=aTwBc0bi6R0
https://www.youtube.com/watch?v=CV6AkNBXwII
https://www.youtube.com/watch?v=Nux7ExKYhF0
https://www.youtube.com/watch?v=ci-n1gF4ZAc
https://www.youtube.com/watch?v=HC51SmAc-Eg
https://www.youtube.com/watch?v=gliohr9O-zA
https://www.youtube.com/watch?v=G3RIm5DwYic
https://www.youtube.com/watch?v=A_mmsdy6v2E
https://www.youtube.com/watch?v=pKESb8btHM4
https://www.youtube.com/watch?v=Ywdn-X_ErZg
https://www.youtube.com/watch?v=2W8hwV-jy9c
https://www.youtube.com/watch?v=SGDeD5JeWIQ
https://www.youtube.com/watch?v=nyaYaC-CzOU
https://www.youtube.com/watch?v=osy1ct87qoA
https://www.youtube.com/watch?v=tX0YuvvtcKk
https://www.youtube.com/watch?v=JLSAOX2BYbE
https://www.youtube.com/watch?v=IXogrzyhTlY
https://www.youtube.com/watch?v=3Mu7k9rwbQc
http://www.youtube.com/watch?v=3rGhUAbUQL0&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=qFrMpiyl4_0&index=5&list=PLKoLlczPJZkzcUvTmlnA3tgcUU87ehMdw
https://www.youtube.com/watch?v=TT09LtoulSg
https://www.youtube.com/watch?v=t2nf78G4C0Y
https://www.youtube.com/watch?v=5yu40ZSd4eY
https://www.youtube.com/watch?v=jdxrWgdhrBc
https://www.youtube.com/watch?v=qtyOEIOvxaw
https://www.youtube.com/watch?v=qbXzT_zZwNM
https://www.youtube.com/channel/UCzazDCYN9M5XvneDXP456-Q/featured
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTgbOyghKYN3jsLCoVV5d2MX3r-aFlHoj
https://www.youtube.com/channel/UCAu_hCCOp_LvqYluOe8wolg/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCxwEEH8G3b3BBNTElZRRm-A


 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 

 

Розробки з мистецтва 5 клас -.. 

naurok.com.ua › Бібліотека › Мистецтво 

 

Конспекти уроків 5 клас за . (Арістова).. -  

podgornoe20.blogspot.com › 

  

НОВА ШКОЛА - Цікавіше за підручник (всі класи) 

video.novashkola.ua 

 

уроки музики - Музыка - Сайт вчителя музичного мистецтва ... 

uroku.ucoz.ru › index › muzyka 

 

Уроки вокала онлайн бесплатно 

21one.ru › stati › obuchenie › 10432-uroki-... 

 

Збірник «Тестові завдання» до уроків «Музичне мистецтво ... 

super.urok-ua.com › zbirnik-testovi-zavdannya-do-urokiv-muzichne-... 

 

Музичне мистецтво 

s1b81eacc0f3f65d6.jimcontent.com › version › module › name › збі... 

 

Тести для 5 класу за новою програмою - Fedorenko Blog 

music-blog.org.ua › Готовимся к уроку 

 

7 онлайн-платформ для дистанційного навчання - Твоє Місто 

tvoemisto.tv › news › 7_onlaynplatform_dlya_dystantsiynogo_navch... 

 

Онлайнове сховище аудіофайлів – http://plus-music.org 

 

Сервіс, який добирає музику під настрій користувача – http://musicovery.com 

 

Сховище фонограм (плюс та мінус) на сайті “Талановиті діти Львова” – 

http://ledi-di.ucoz.ua 

 

Хмарне сховище дитячої музики (плюс і мінус) – http://www.freemuzichka.com 

 

Хмарне сховище класичної музики – http://onlinepianino.ru 

 

Онлайнове сховище мінусовок та караоке – http://www.karaoke-karaoke.com.ua 

 

Хмарне сховище караоке дитячих пісень – http://www.karaoke.ru 

 

Запис голосу онлайн – http://vocaroo.com 

 

https://naurok.com.ua/biblioteka/mistectvo/klas-5
https://naurok.com.ua/biblioteka/mistectvo/klas-5
https://naurok.com.ua/biblioteka/mistectvo/klas-5
https://naurok.com.ua/biblioteka/mistectvo/klas-5
http://podgornoe20.blogspot.com/p/5_25.html
http://podgornoe20.blogspot.com/p/5_25.html
http://video.novashkola.ua/
http://video.novashkola.ua/
http://video.novashkola.ua/
http://video.novashkola.ua/
https://21one.ru/stati/obuchenie/10432-uroki-vokala-onlajn-besplatno.html
https://21one.ru/stati/obuchenie/10432-uroki-vokala-onlajn-besplatno.html
https://21one.ru/stati/obuchenie/10432-uroki-vokala-onlajn-besplatno.html
https://21one.ru/stati/obuchenie/10432-uroki-vokala-onlajn-besplatno.html
https://super.urok-ua.com/zbirnik-testovi-zavdannya-do-urokiv-muzichne-mistetstvo-dlya-7-klasu/
https://super.urok-ua.com/zbirnik-testovi-zavdannya-do-urokiv-muzichne-mistetstvo-dlya-7-klasu/
https://super.urok-ua.com/zbirnik-testovi-zavdannya-do-urokiv-muzichne-mistetstvo-dlya-7-klasu/
https://super.urok-ua.com/zbirnik-testovi-zavdannya-do-urokiv-muzichne-mistetstvo-dlya-7-klasu/
https://s1b81eacc0f3f65d6.jimcontent.com/download/version/1474613451/module/13424761896/name/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%BC%D1%83%D0%B7.%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
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Запис звуку, видалення голосу з пісні, зміна тональності, темпу – 

http://vocalremover.ru 

 

Онлайновий генератор мелодій з використанням 16 різних інструментів та 

фонових звуків – http://opensongproject.com 

 

Створення фотофільмів – http://fotofilmi.ru 

 

Онлайнова студія звукозапису – http://www.audiotool.com 

 

Онлайнова студія звукозапису – http://soundation.com 

 

Хмарні нотні редактори – http://www.melod.us 

 

Онлайнове піаніно, ноти – http://pianonotes.ru 

 

http://www.music.com.ua/— інформація про музичне життя у світі;  

 

http://test.catalog.alledu.ru/predmet/music/ —посилання на ресурси  

Iнтернету, які можна використати на уроці музичного мистецтва;  

 

http://www.kv.minsk.by/index2000520701.htm —стаття «Музыкальное ПО  

для детей». Автор пропонує музичне програмне забезпечення дітям від  

2 років. На сторінці є опис програм та посилання на сайти виробників  

цього ПЗ;  

 

http://www.progressor.ru:8080/ped.htm — за цією адресою можна знайти  

програму «Роботландія, у яку входить музична програма «Шарманщик»;  

 

http://wrestler.8m.com/obuch.htm— безкоштовні навчальні програми  

(список із посилань);  

 

http://alenauri.narod.ru/index_rus.htm — програма «Бітлз назавжди»  

(біографії, музика midi,посилання на ресурси Iнтернет стосовно «Бітлз»).  

 

Події в музичному житті минулого:  

http://www.classic.net.ua/calendar/;  

 

http://www.gts.lg.ua/knd/day.htm. 

 

Сайти, присвячені класичній музиці, на яких можна знайти біографії  

композиторів, ознайомитись з їхньою творчістю. Також на деяких  

сторінках можна знайти фотографії композиторів, тлумачення музичних  

термінів:  

http://classics.ptt.ru/bio/;  
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http://classic?u.narod.ru/;  

 

http://www.classic.net.ua/;  

 

http://www.cl.mmv.ru/;  

 

http://abc?guitar.narod.ru/index.htm; 

 

http://midiclassic.narod.ru/.  

 

Енциклопедії:  

http://www.gromko.ru/dict/people/ — музична енциклопедія;  

 

http://www.mmv.ru/p/ballet/— сайт про балет. Азбука класичного танцю.  

Балетна енциклопедія.  

 

Біографії сучасних зірок естради:  

 

http://www.wn.ru/;  

 

http://www.music4u.ru/ — біографії сучасних зірок естради, колекції  

фото, огляд останніх новиніз світу музики;  

 

http://www.inter?media.am/muz/— біографії сучасних російських  

виконавців.  

 

На наступних сторінках можна знайти посилання  

на офіційні сайти сучасних естрадних виконавців:  

http://muz.by.ru/rus.html; 

 

http://zirka.wallst.ru/;  

 

http://www.unimax.narod.ru/home.htm. 

 

Готові фонограми, зроблені користувачами Iнтернету, і представлені для  

загального користування, можна знайти за такими адресами:  

http://www.midi.ru/;  

 

http://karaoke.ru/;  

 

http://www.miditext.ru/;  

 

http://midi.km.ru/.  
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Фонограми систематизовані за виконавцями. Також є сторінки з  

дитячими піснями та з піснями з мультфільмів та кінофільмів.  

Також в Iнтернеті є сайти, на яких розміщені тільки фонограми з  

мультфільмів та кінофільмів:  

http://www.an.ru/koi8/songkino/; 

 

http://multimidia.narod.ru/.  

 

Класичні твори в Інтернеті:  

http://mp3.mmv.ru/— шедеври класики в mp3; 

 

http://ra.mmv.ru/links.html — класика в Real  

Audio. 

 

Нотні бібліотеки, де музичні твори подаються для  

користування у вигляді:  

фотографій сторінок твору, які зібрані в один архів;  

 

файлів творів, які набрані в спеціальних текстових нотних редакторах  

Encore, Finale. Ці файли можна відкрити за допомогою редактора, на  

якому вони набрані;  

 

pdf файлів, які можна переглянути на будь- якому комп’ютері, на якому  

встановлена програма Acrobat Reader.  

 

Інформація про те, у якому вигляді пропонується той чи інший твір  

обов’язково надається перш, ніж ви збережете його на свій комп’ютер.  

Посилання на програми для перегляду також надаються.  

 

Найбільша колекція посилань на такі сайти розміщена на сторінці  

http://notes.tarakanov.net/links.htm. 

 

 Назвемо декілька бібліотек:  

http://notes.tarakanov.net/ — нотний архів Тараканова;  

 

http://nlib.narod.ru/index.html— бібліотека класичної музики;  

http://muslib.mmv.ru/— нотна бібліотека Дениса Бурякова;  

 

http://noti.narod.ru/— ноти на будь?який смак;  

 

http://www.midi.ru/scores/index_r.htm— на цьому сайті розташовані  

твори, надані користувачами бібліотеки. Вони набрані на текстових  

http://www.an.ru/koi8/songkino/
http://multimidia.narod.ru/
http://notes.tarakanov.net/links.htm


нотних редакторах Encore та Finale. Ці програми можна скачати з цього  

ж сайту.  

 

Захист Вітчизни 

  1.      Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України /  [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ . 

   2.      Офіційний веб-сайт Інституту модернізації змісту освіти/  [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : http://www.imzo.gov.ua/ . 

   3.      Офіційний веб-сайт Національної академії педагогічних наук 

України /  [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ipv.org.ua.   

   4.      Офіційний веб-сайт Міністерства оборони України /  [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/ . 

   5.      Всеукраїнський освітній портал «Острів знань» / [Електронний ресурс] – 

Режим доступу : www.ostriv.in.ua. 

   6.      Сайт газети «Народна армія» / [Електронний ресурс] – Режим доступу 
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   7.      Сайт журналу «Військо України» / [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : http://viysko.com.ua/ . 

   8.      Сайт науково-теоретичного та науково-практичного журналу «Наука і 

оборона» / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.nio.mil.gov.ua/ . 

   9.      Сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій України / 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.mns.gov.ua/ . 

   10.  Сайт Товариства сприяння обороні України / [Електронний ресурс] – 

Режим доступу : http://tsou.org.ua/ . 

   11.  Сайт Товариства Червоного Хреста України / [Електронний ресурс] – 

Режим доступу : http://www.redcross.org.ua . 

   12.  Сайт методично-інформаційного журналу «Основи захисту Вітчизни» / 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://3axuct.at.ua/ . 

   13.  Сайт Центру воєнної політики та політики безпеки, журнал «Оборонний 

вісник» / [Електронний ресурс] – Режим доступу :http://defpol.org.ua/. 

14. Викладання ХОРТИНГУ в загальноосвітніх навчальних закладах УФХ / 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://horting.org.ua/node/13997 .  

15. Військово-патріотичний центр "3-й полк"/ [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : https://3polk.com.ua/ . 

 16.  Група у Фейсбук  ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ – шкільний предмет / 

[Електронний ресурс] – Режим доступу 

: https://www.facebook.com/groups/1527890114101641/.  

 

 

Початкові класи 

 

https://optima.school/ 

http://osnova.com.ua/ 

http://elr.ippo.edu.te.ua/ 

http://fz-09.at.ua/ 

https://dn.ippo.if.ua/ 
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https://www.youtube.com/watch?v=7qFL7lRTDVo 

https://www.youtube.com/watch?v=AWGQYf9so5U 

https://www.youtube.com/watch?v=pkBn-DaDuQw 
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